
Buletin informativ
al Sindicatului “Sănătatea”

din Republica  MoldovaNr. 4 (93) Decembrie, 2009

 

Multstimaţi colegi,

Fie ca anul ce vine să vă aducă
multă veselie şi sănătate. Casa să
vă fie îmbelşugată, dragostea să
vă lumineze toate clipele vieţii, să
aveţi un munte de noroc şi tot ce
doriţi să împliniţi. Ca de obicei,
să vă adunaţi în jurul bradului
alături de familie şi de cei dragi
şi să vă bucuraţi de magia
sărbătorilor. În aceste clipe
minunate să îndrăznim să visăm
şi să sperăm mai mult, să credem
cu tărie că anul nou va fi mai
rodnic şi mai fericit.

Crăciun Fericit şi La Mulţi
Ani!

Preşedintele
Sindicatului Sănătatea

Victor Benu
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ŞEDINŢA BIROULUI EXECUTIV
AL SINDICATULUI „SĂNĂTATEA”

La 28 decembrie, curent, a avut loc şedinţa
Biroului Executiv al Sindicatului “Sănătatea”. În cadrul
şedinţei au fost examinate chestiunile cu privire la:

1.Măsurile ce ţin de realizarea Convenţiei
colectieă (nivel de ramură) pe anii 2010-2013,
încheiată între Ministerul Sănătăţii al Republicii
Moldova, Compania Naţională de Asigurări în
Medicină şi Sindicatul „Sănătatea” din Republica
Moldova.

2. Avizele-motivaţie ale Sindicatului „Sănătatea”
la proiectele actelor normative: Legii Bugetului de stat
pe anul 2010; Legii fondurilor asigurărilor obligatorii
de asistenţă medicală pe anul 2010; Legii bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010; modificărilor
la Codul Muncii etc.

3. Programul Guvernului de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova pe anii 2009-2011.
4. Mersul conferinţelor şi adunărilor de dare de seamă şi alegeri în organizaţiile sindicale afiliate la Sindicatul

„Sănătatea”
5. Raportul anual şi dările de seamă statistice pentru anul 2009.
         În cadrul şedinţei a fost prezentată informaţia dlui Victor Benu, preşedintele Sindicatului „Sănătatea”,

despre problemele examinate cu dl Vladimir Filat, Prim-ministru al Republicii Moldova, in cadrul intrunirii cu membrii
Comitetului Confederal al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, care a avut loc la 28 decembrie,
curent.

Un act normativ aşteptat de toţi angajaţii
din medicină

La 16 noiembrie Ministrul
Sănătăţii dl Vladimir Hotineanu,
Directorul general al Companiei
Naţionale de Asigurări în Medicină dl
Mircea Buga şi preşedintele
Sindicatului „Sănătatea” din
Republica Moldova dl Victor Benu
au semnat o  nouă Convenţie
Colectivă (nivel de ramură) pe anii
2010-2013, înregistrată la Ministerul
Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei
la data de 04 decembrie 2009.

Această Convenţie a fost
aşteptată de toţi lucrătorii medicali
mai mult de un an. Motivul fiind

dezacordul ne argumentat
al conducerii precedente a
Ministerului Sănătăţii de a
semna Convenţia colectivă

cu unele completări prevăzute de
actele normative in vigoare.

Ce dă noua Convenţie
lucrătorilor din medicină?

In primul rand: Este un act
juridic care garantează respectarea
drepturilor şi intereselor de muncă,
profesionale, economice şi sociale ale
lucrătorilor medicali în relaţiile cu
angajatorii de toate nivelurile.

In al doilea rand: Convenţia
colectivă dar şi contractele colective
de muncă, care se încheie în baza
Convenţiei, asigură avantaje pentru
ambele părţi ale raporturilor de
muncă. Angajatorul câştigă:
rezolvarea divergenţelor şi ne
înţelegerilor în mod paşnic, stabilitatea
in colectiv; creşterea productivităţii

muncii şi desigur creşterea autorităţii
însuşi a angajatorului. Salariatul
câştigă: relaţii mai stabile cu
angajatorul; garanţia locurilor de
muncă; acces la informaţie;
participarea la conducerea unităţii;
sporirea unităţii şi solidarităţii
salariaţilor.

In al treilea rand: Convenţia
constituie baza pentru elaborarea,
negocierea şi încheierea convenţiilor
colective nivel teritorial şi contractelor
colective de muncă în instituţiile
medico-sanitare, farmaceutice şi de
învăţământ.

In al patrulea rand: Convenţia
colectivă şi contractele colective de
muncă sunt ca nişte camere de luat

(Inceput. Continuare in pag. 3)
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vederi, permanent conectate, care supraveghează atât pe
angajator, cât şi pe salariaţi să respecte normele legislative
in vigoare.

Desigur, Convenţia colectivă (nivel de ramură)
stabileşte foarte multe garanţii importante pentru
angajatori şi salariaţi inclusiv 10 anexe printre care 4 noi:
Criteriile de acordare gratuită a alimentaţiei de protecţie
a sănătăţii angajaţilor; Regulamentul-tip privind premierea
şi acordarea ajutorului material salariaţilor; Regulamentul
privind modul de soluţionare a conflictelor colective de
muncă şi desfăşurarea grevelor la nivel de ramură, raion/
municipiu, unitate medico-sanitara, farmaceutica şi de
învăţământ; Instrucţiunea privind aplicarea normelor
Nomenclatorului profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de
muncă vătămătoare.

A fost modificată şi completată Lista-tip a
profesiilor din ramurile „Sănătatea şi protecţie socială” a
lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit
de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru
care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare în
mărimi fixe în vederea racordării ei cu prevederile Listei-
tip (nivel naţional) aprobată prin hotărârea Guvernului
nr.1487 din 31.12.2004 (MO nr.5-12 din 14.01.2005,
art.45) şi criteriile igienice de evaluare şi clasificare a
condiţiilor de muncă după indicii de nocivitate. La
modificările Listei-tip au fost luate în consideraţie
propunerile din colectivele de muncă şi concluziile
specialiştilor principali ai Ministerului Sănătăţii şi instituţiilor
de profil.

Prin urmare, funcţiile, lucrările şi/sau locurile de
muncă din Lista-tip „Sănătate şi protecţie socială” au fost
divizate în dependenţă de riscul profesional şi gradul de
nocivitate, apreciat prin numărul de puncte prevăzute de
Hotărârea Guvernului. nr.1335 din 10.10.2002, în două
capitole şi şase subcapitole, după cum urmează:

Capitolul A „Lucrări cu condiţii de muncă grele şi
vătămătoare ”, care include 3 subcapitole:

A 1. Lucrări cu riscul profesional mic cu gradul
de nocivitate 0,5-2,0 puncte.

A 2. Lucrări cu riscul profesional minimal cu
gradul de nocivitate 2,1-4,0 puncte.

A 3. Lucrări cu riscul profesional mediul cu gradul
de nocivitate 4,1-6,0 puncte.

Capitolul B „Lucrări cu condiţii de muncă
deosebit de grele şi deosebit de vătămătoare ”, care
include 3 subcapitole:

B 1. Lucrări cu riscul profesional mărit cu gradul
de nocivitate 6,1-8,0 puncte.

B 2. Lucrări cu riscul profesional foarte mărit, cu
gradul de nocivitate 8,1-10,0 puncte

B 3. Lucrări cu riscul profesional extrem de mare
cu gradul de nocivitate mai mult de 10,0 puncte.

Denumirea unităţilor, subdiviziunilor, funcţiilor,
lucrărilor şi/sau locurilor de muncă au fost racordate cu
Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova , alte
acte normative in vigoare .

În scopul minimalizării greşelilor şi a ajuta
conducătorii unităţilor şi reprezentanţii salariaţilor privind
implementarea în practică a Listei-tip „Sănătate şi protecţie
socială” , ea a fost completată cu un capitol aparte „Modul
de aplicare”, prevederile căruia corespund legislaţiei în
vigoare.

Menţionez, că Lista-tip „Sănătate şi protecţie
socială” se aplică asupra tuturor lucrătorilor medicali şi
sociali, care activează în Unităţi, indiferent de subordinea
departamentală sau apartenenţa ramurală, cât şi asupra
tuturor lucrătorilor, indiferent de denumirea lor, care
activează în ramurile sănătăţii şi protecţiei sociale.

S-a lucrat foarte mult şi ca rezultat s-a adoptat un
nou act juridic pentru colectivele de muncă – Convenţia
colectivă (nivel de ramură) pe anii 2010-2013. Însă
aceasta este numai un inceput de cale. Principalul este ca
prevederile Convenţiei colective (nivel de ramură) să fie
implementate in unităţile medico-sanitare, farmaceutice
şi de învăţământ.

Este important şi faptul, că la nivel de Unităţi,
administraţia şi organizaţiile sindicale să racordeze
prevederile Contractelor (convenţiilor) colective cu
prevederile Convenţiei colective (nivel de ramură) şi să
întreprindă măsuri pentru realizarea prevederilor lor.

Rămâne să doresc tuturor conducătorilor şi
organizaţiilor sindicale din unităţile medico-sanitare,
farmaceutice şi de învăţământ succese in realizarea tuturor
prevederilor acestui act juridic foarte important pentru
lucrătorii din medicină – Convenţia colectivă (nivel de
ramură) pe anii 2010-2013.

Consilier  principal
Ion Cucu

(Continuare. Inceput in pag 2)

Trei pastori se întâlniră
Şi aşa se sfătuiră
Haideţi fraţilor să mergem
Floricele sa culegem.
Şi să facem o cununa
S-o-mpletim cu voie buna
Sa-i aducem lui Hristos
Sa ne fie de folos.
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Domnului Victor Benu,
Preşedintele  Sindicatului

„SĂNĂTATEA” din Republica  Moldova

        Stimate Domnule Preşedinte,

Cu referinţă la propunerile Sindicatului „Sănătatea” privind îmbunătăţirea finanţării în
anul 2010 a domeniului ocrotirii sănătăţii relevăm faptul, că împărtăşim aceleaşi preocupări
privind creşterea eficienţei sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în interesul
sănătăţii publice.

In acest context menţionăm, că în rezultatul negocierilor cu misiunea Fondului Monetar
Internaţional, Guvernul Republicii Moldova îşi asumă responsabilitatea de a promova măsurile
de relansare şi stabilizare economică pentru îmbunătăţirea indicatorilor economici, ceea ce va
permite menţinerea nivelului adecvat al indicatorilor de activitate financiar-economică a
domeniului ocrotirii sănătăţii.

În particular relevăm, că în condiţiile recesiunii economice mondiale ce afectează economia
autohtonă, măsurile preconizate de Guvern privind menţinerea veniturilor bugetare garantează
realizarea stabilă a acumulărilor in Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi
acoperirea cheltuielilor planificate pe anul curent şi următor.

De asemenea, ajustarea prognozei unor indicatori macroeconomici pentru perioada anilor
2010-2013 va permite actualizarea de către ministerul de specialitate a proiectului Legii fondurilor
asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2010. Astfel, prin argumentarea riguroasă va
fi posibilă valorificarea unor oportunităţi de îmbunătăţire a condiţiilor de finanţare a domeniului,
inclusiv examinarea suplimentară a posibilităţilor de majorare a primei de asigurare obligatorie
de asistenţă medicală pe anul următor.

Cît priveşte necesitatea de ameliorare a condiţiilor de circulaţie a produselor farmaceutice
în interiorul ţării, în special, vizind activitatea antrepozitelor vamale pentru medicamente, relatăm
că la etapa actuală Ministerul Economiei a adresat Serviciului Vamal demersul referitor la
recomandarea de anulare a Ordinului Serviciului Vamal nr.420 din 12.11.2008, care prevede
importul medicamentelor printr-un singur depozit vamal.

         Cu respect,
         Viceprim-ministru, ministrul economiei                      Valeriu LAZĂR
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Domnului Victor Benu,
Preşedintele Sindicatului

„SĂNĂTATEA” din Republica Moldova

Referitor la proiectul Legii fondurilor asigurării
obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2010

Stimate Domnule Preşedinte,

Cu referinţă la adresarea Sindicatului „Sănătatea”, ce ţine de propunerile la proiectul Legii
fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2010, relatăm următoarele
opinii.

Prognoza revizuită a unor indicatori macroeconomici pentru perioada anilor 2010-2013,
comunicată de Ministerul Economiei prin demersul din 03.11.2009, va permite actualizarea de
către ministerul de specialitate a proiectului Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă
medicală pe anul următor. Potrivit acestei prognoze, au intervenit majorări în raport cu principalii
factori, implicaţi în formulele de calcul a mărimii primei de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală, a volumului de venituri şi cheltuieli ale Fondurilor Companiei Naţionale de Asigurări
în Medicină (CNAM).

În contextul noilor condiţii, în funcţie de prevederile proiectului bugetului de stat pe anul
următor privind finanţarea asistenţei medicale pentru contingentele asigurate de Guvern, urmează
a fi planificaţi parametrii Fondurilor CNAM.

Concomitent, necesită a ţine cont de faptul, că în Cadrul de cheltuieli pe termen mediu
(2008-2010), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.756 din 02.07.2007, sunt stabilite estimările
cheltuielilor publice pentru ocrotirea sănătăţii pe anul 2010 în volum de pînă la 6% din PIB,
fiind menţinută prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală de 7% (cîte 3,5% pentru
angajatori şi angajaţi).

De asemenea, invocăm faptul, că Programul de stabilizare şi relansare economică a
Republicii Moldova pe anii 2009-2011, recent adoptat de Guvern, prevede prioritatea de
extindere a obligativităţii achitării contribuţiilor de asigurare obligatorii de asistenţă medicală
pentru toate categoriile de persoane din ţară. Efortul de realizare a acestei sarcini oferă şansa
de a suplimenta veniturile Fondurilor CNAM, fiind condiţia benefică de abordare ulterioară a
problemelor sesizate în demersul în cauză şi de examinare a posibilităţilor de
implementare a propunerilor relatate.

Viceministru                                                                              Octavian CALMIC
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A fost adoptat
Programul Guvernului de
stabilizare şi relansare
economică a Republicii
Moldova pe anii 2009-2011
(MO al RM  din 04.12.09)

1. In pofida greutăţior
prin care trece societatea şi
criza profundă economico-
financiară s-au realizat unele
măsuri prevăzute în Program,
cum ar fi:

  - au fost majorate cu
24%, cu inceperea de la
01.09.09, salariile cadrelor
didactice;

  - practic la acelaşi nivel
se păstrează finanţarea
asigurărilor obligatorii de
asistenţă medicală. Se prevede
sporirea finanţării pe măsura
acumulării surselor disponibile
şi investiţiilor organismelor
financiare internaţionale şi
donatorilor externi, precum şi

cu lărgirea asigurării
populaţiei de
s ă n ă t a t e .
C o n t r a c t a r e a

Unele sugestii privind Programul Guvernului de stabilizare şi
relansare economică a Republicii Moldova pe anii 2009-2011

serviciilor medicale se
efectuează la nivelul anului
2009 şi rămâne ne afectat
fondul de salarizare.

2. Sunt stopate măsurile
privind: micşorarea numărului
de bursieri; majorarea plăţii
integrale de către studenţi
pentru un loc/pat în cămine  şi
păstrarea  compen-sării a 60%
din cost de la Bugetul de stat.

3. Convenţia colectivă
(nivel de ramură) permite de a
include in contractele colective
de muncă, nivel de unităţi,
majorarea plăţii pentru
activitatea în condiţii nocive şi
alimentaţia profilactică a
acestor categorii de salariaţi.

4. Se vor indexa pensiile,
însă diferenciar, în prim plan
pentru cei cu cele mai mici
pensii, pentru a echilibra
situaţia.

5. Se majorează scutirile
personale şi pentru persoanele
întreţinute.

6. Vor fi întreprinse şi
alte măsuri de protecţie
socială, cum ar fi majorarea
indemnizaţiei pentru întreţine-
rea copiilor, etc.

7. În pofida faptului că
Casa Naţională de Asigurări
Sociale se opune repartizării
biletelor de tratament sana-
toriale salariaţilor, care fac
contribuţii în Fondul Social,
motivând că ei nu activează în
condiţii de risc pentru

sănătate , Guvernul a dat
dispoziţie ca în I trimestru al
anului 2010 să se aloce 10 mln.
lei pentru tratament sanatorial
prin intermediul sindicatelor.

Acum se elaborează un
nou Regulament pentru
repartizarea biletelor de
tratament prin intermediul
Casei Naţionale de Asigurări
Sociale, Sindicatelor şi
Patronatului.Cheltuielile pentru
asigurarea veteranilor cu bilete
de tratament este trecută de la
Casa Naţională de Asigurări
Sociale la Bugetul de Stat.

8. Programul Guvernului
de stabilizare şi relansare
economică a Republicii
Moldova pe anii 2009-2011
prevede şi unele măsuri poate
ne populare, dar motivate şi
necesare la moment, reieşind
din situaţia reală, cum ar fi:

- majorarea accizelor,
TVA, preţul la petrol, preţul la
terenuri agricole şi imobile;

- reducerea temporară a
finanţării ştiinţei, eşalonarea
majorării salariilor în sectorul
bugetar, in prim plan a
funcţionarilor publici din
organele de forţă şi alte măsuri
de optimizare a cheltuielilor.

9. Pentru medicină,
principial, este că la negocierile
cu FMI, Banca Mondială,

(Inceputul. Continuare in pag. 7
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Guvernul au fost susţinute aşa
propuneri cum sunt:

- acoperirea financiară a
sistemului sănătăţii, inclusiv a
asigurărilor de sănătate;
alocarea a nu mai puţin de
12,1% din cheltuielile de bază
a Bugetului de stat şi din PIB;

- neadmiterea reducerii
fondului de salarizare şi
majorarea lui treptată pe
măsura acumulării surselor
financiare;

- neadmiterea disponibi-
lizării personalului medical.

Menţinerea la nivelul
actual a varstei de pensionare.

Totodată, în Program
pentru sectorul sănătăţii sunt
incluse şi unele măsuri care cer
o analiză mai profundă pentru
a aprecia mecanismul de
realizare a lor, prognozarea
avantajelor şi consecinţelor,
cum ar fi:

- perfecţionarea şi
aplicarea normativelor ce
stabilesc autonomia financiară
a instituţiilor de învăţământ
superior şi mediu de
specialitate. Prin urmare,
trebuie să se păstreze
finanţarea şi de la Bugetul de
stat.Prioritar vor fi alocate
surse pentru plata muncii şi
neadmiterea disponibilizării
personalului didactic.Se
prevede lărgirea pregătirii
cadrelor prin contract;

- o analiză profundă
cere realizarea Programului
privind: ”Încurajarea implicării
sectorului privat în finanţarea

suplimentară a sectorului
public şi prestarea serviciilor
medicale prin dezvoltarea
parteneriatului public-privat”;
înzestrarea tehnologică a
instituţiilor publice;  dezvolta-
rea şi prestarea serviciilor
medicale de performanţă în
instituţiile private, care pot fi
amplasate in sediile instituţiilor
publice. În acelaşi timp, nu
sunt apreciate avantajele şi
dezavantajele, costurile şi
riscurile pentru instituţiile
publice, personalul acestor
instituţii şi pacienţi. Nu este
clară legiferarea finanţării
instituţiilor publice şi de la
bugetele organelor locale.
Apare şi o întrebare: Oare
aceasta nu poate conduce la
deschiderea uşilor pentru
privatizarea sectorului public
de sănătate ce nu este susţinut
de OMS şi Confederaţia
internaţională a Sindicatelor la
care suntem afiliaţi?!

- În acelaşi context se
înscrie şi aşa o cerinţă a
Programului, ca ”Consoli-
darea, restructurarea spitalelor
şi instituirea Registrului
Spitalelor”. Despre această
problemă se vorbeşte demult,
ceva se realizează, însă lipsesc
mecanismul, termenele de
realizare, inclusiv mijloacele
financiare, materiale, umane
pentru renovarea lor in centrele
de performanţă.

 O implementare a
acestor cerinţe forţat, fără
dovezi argumentate poate
conduce la consecinţe

negative, inclusiv pentru
lucrătorii medicali şi pacienţi.

De menţionat că
asemenea probleme strategice
pentru stat, populaţie şi
medicină ar cere o studiere mai
profundă, o prognozare cu
participarea savanţilor şi
practicienilor in domeniu,
opiniei medicale.

Sindicatul „Sănătatea”
susţine necesitatea realizării
unor măsuri eficiente pentru
stabilizarea şi relansarea
economică a Republicii
Moldova cu participarea
cointeresată a organizaţiilor
sindicale la aceste procese.
Totodată, este necesar de a
argumenta şi prognoza mai
profund aşteptările şi evita
urmările negative posibile
pentru salariaţii din medicină,
pacienţi şi populaţie.

(Continuare. Inceputul in pag. 6)

Preşedinte
 Victor Benu

Dă-ne,
Doamne,
sănătate

Doamne, Bunule, îndură-te,
Dă-ne, Doamne, sănătate,
Fă-ne, Doamne, să vedem,
Fă-ne minte să avem

Fă-ne, Doamne, a-nţelege
Cât mai bine-a vieţii Lege.
Fă-ne, Doamne, să iubim
Cât mai mult şi să cinstim
Cele sfinte şi curate,
Lăsându-ne de păcate.
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   La cumpăna dintre ani, când gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă cu speranţă
spre Anul Nou pe care ne pregătim să-l întâmpinăm cu încredere şi cu bucurie, să
înălţăm un gând de mulţumire către Bunul Dumnezeu, care ne-a avut în grija şi ocrotirea
Sa in tot anul care a trecut. Pentru toate cele ce am primit in acest timp, bune sau mai
puţin bune, să-I fim recunoscători. Pentru toate cele ce am greşit, cu voie sau fără voie,
să-I cerem iertăciune. Pentru cele ce am reuşit să împlinim, să-I fim recunoscători.
Pentru neîmpliniri şi eşecuri să nu cădem în întristare, ci cu nădejde să credem că le
vom împlini. Pentru ceea ce am greşit faţă de semenii şi fraţii noştri, să-i rugăm să ne
ierte, precum şi noi să iertăm cele ce ne-au greşit ei nouă. Să făgăduim Domnului că ne vom strădui să fim mai buni,
mai oameni, mai creştini.
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Steaua sus răsare

Steaua sus răsare
Ca o taina mare
Steaua străluceşte
Şi lumii vesteşte

Că astăzi Curata
Prea nevinovata
Fecioara Maria
Naşte pe Mesia

Magii cum zăriră
Steaua şi porniră
Mergând după raza
Pe Hristos sa-l vaza

Şi daca porniră
Indata-L găsiră
La Dansul intrară
Şi se închinară

Cu daruri gătite
Lui Hristos menite
Luand fiecare
Bucurie mare

Care bucurie
Şi aici să fie
De la tinereţe
Pan-la bătrâneţe

Astăzi s-a născut Hristos

Astăzi s-a născut Hristos
Mesia chip luminos
Lăudaţi şi cântaţi
Şi vă bucuraţi.

Mititel înfăşăţel
În scutec de bumbăcel
Lăudaţi şi cântaţi
Şi vă bucuraţi.

Vântul bate nul răzbate
Neaua ninge nul atinge
Lăudaţi şi cântaţi
Şi vă bucuraţi.

Şi de acum până-n vecie
Mila domnului să fie
Lăudaţi şi cântaţi
Şi vă bucuraţi.

Speranţele ce au rămas speranţe
Sa le preia Anul Nou 2010
Decis să nu rămână cu restante
Acesta este al sărbătorii rost
De-aceea să petrecem se cuvine
Inchin in cinstea celui care-a fost
Şi-n sănătatea celui care vine.

Anul nou… o bucurie
Viaţa toată să vă fie!
Bani, maşină, fericire,
Sănătate şi iubire.
Nu-i de-ajuns sa le doreşti,
Ţipă, lupă, dă din coate,
Aşa le obţii pe toate!

Fie ca toate visele pe care le făuriţi in aceste zile

magice de sărbătoare să se implinească şi drumul

străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în

inimi, iar în case, fericire şi belşug.

La mulţi Ani!!!


